Frågor och svar om varudonationer
Vad kan man donera till Hoppets stjärna?
Vi tar med tacksamhet emot saker som är hela och rena.
Det vi tar emot är beroende av de behov som finns i mottagarländerna. Behoven kan variera.
Generellt behövs alltid hela och rena kläder, skor, textiler, mattor och övrigt som behövs i ett hushåll
såsom glas, porslin, bestick, kastruller. Beträffande donationer av möbler, vitvaror, elektronik o.d.
rekommenderar vi att ni kontaktar oss.
Hur kan man donera?
Ring oss och vi kan komma överens om hämtning; för sakerna direkt till oss i Närpes eller till vår
insamlingspunkt på Fredsgatan 20 i Vasa (Obs! För inga möbler till insamlingspunkten i Vasa). Du kan
också ringa någon av våra insamlare, kolla listan, och föra saker till dem.
I många fall avgör vi på plats och ställe ifall vi kan ta emot donationen eller inte. Exempelvis
skrymmande bokhyllor eller dubbelsängar måste vi ofta tacka nej till av den enkla orsaken att dessa
inte ryms in genom dörren på husen där mottagarna bor, sällan finns det heller utrymme inne i
husen för möblerna. Vi sänder heller inga prydnadssaker e.d.
Varje kubik hjälpsändningsmaterial ska komma till nytta för mottagarna. Vi hoppas på er förståelse
och ert samarbete i den här frågan.
Varför säljer Hoppets stjärna donerade varor?
Hoppets stjärna driver två second hand-butiker, i Närpes och i Vasa, och säljer en del av de varor som
doneras till oss. Försäljningsintäkterna är mycket viktiga för vår verksamhet. Försäljningen möjliggör
ca 25 hjälpsändningar varje år till behövande barn, barnfamiljer, åldringar och funktionshindrade i
mottagarländerna Lettland, Litauen och Ukraina.
För att kunna hjälpa en familj i kris, ett sjukt barn eller ett barn att gå i skola behövs pengar. Hoppets
stjärna driver långsiktig hjälp- och utvecklingsverksamhet i sex olika länder och för att kunna
finansiera denna behöver vi kunna omvandla varor till pengar. Här är några exempel:
30 euro – en get till en utsatt familj i Haiti
1 euro – skollunch till ett förskolebarn i Tanzania
20 euro – hyra för en skolelev på ett skolinternat i Lettland
50 euro – mat för två veckor för en familj i Litauen
20 euro – tre paket mjölkpulver till ett undernärt barn i Argentina
28 euro – skolgång för en månad
3 euro – en månads studiestipendium till en flicka i slummen i Indien
ca 1500 euro – transport av hjälpsändningsmaterial till Litauen
Om vi kan sälja av de varor du donerar till oss kan vi mångdubbla nyttan av din donation!

